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Zakończenie  
projektu realizowa-
nego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej
„Nowe umiejętno-
ści – nowa szansa” – 
2013 r.

Jak obchodzono 
Dzień Niepodle-
głości w gminnych 
szkołach
We wszystkich gminnych szko-
łach odbyły się uroczyste apele 
z okazji 95 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

„Ekologia i ja” to konkurs or-
ganizowany przez WFOŚiGW 
w Warszawie, w którym wzięli 
udział uczniowie PSP w Rakach. 
Szkolna Komisja Konkursowa, 
spośród 20 prac wykonanych 
przez uczniów, wytypowa-
ła trzy prace w dwóch katego-
riach i dwóch grupach wieko-
wych. Uczniowie wykonywali 
plakat dotyczący działań pro-
ekologicznych i zabawkę z su-
rowców wtórnych. Najlepsze 

prace z klas I-III to praca pla-
styczna – Aleksandry Pichała z 
kl. I i  zabawka (komoda dla la-
lek) Wiktorii Skrobeckiej z kl. II. 
Natomiast z klas IV-VI najlepszą 
pracą był plakat promujący dzia-
łania proekologiczne wykonany 
przez Radosława Regulskiego z 
kl. IV. Trzy prace zostały przeka-
zane do delegatury WFOŚiGW w 
Ostrołęce. Wszystkie dzieci bio-
rące udział w konkursie otrzy-
mały nagrody pocieszenia, na-

tomiast uczniom, których prace 
były wyróżnione, pani dyrektor 
wręczyła nagrody książkowe. 
Prace były piękne i to nie tylko 
opinia szkolnej komisji konkur-
sowej, ale również, komisji re-
jonowej, gdyż praca Wiktorii 
Skrobeckiej znalazła się wśród 
tych najlepszych i została wy-
typowana do etapu wojewódz-
kiego. Uczennica klasy II wraz 
z nauczycielką zostały zapro-
szone do siedziby WFOŚiGW 

w Warszawie na rozstrzygnię-
cie etapu wojewódzkiego tegoż 
konkursu. Wiktoria wykonując  
zabawkę – komódkę z pudełek 
po zapałkach nie spodziewała  
się, że osiągnie tak wysoki wy-
nik w konkursie. Warto czasa-
mi poświęcić trochę pracy, aby 
móc potem cieszyć się z sukcesu. 

Redakcja Szkolna

KONKURS

„Ekologia i ja”
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W skrócie ►►►

► Gmina bezpośrednio i za pośrednic-
twem GOK złożyła następujące wnioski o do-
finansowanie do LGD Orzyc – Narew: „Budowa 
linii oświetlenia ulicznego w m. Nowy Sielc  
i Wymysły”, „Promocja dziedzictwa lokalnego 
poprzez organizację warsztatów w ramach „Ty-
godnia Regionalnego” i imprezy obrzędowej 
„Kiszenie kapusty”, „Realizujemy marzenia – 
forma aktywności i integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych”, „Organizacja imprezy 
integracyjnej Dni Krasnosielca”, „Talenty na 
warsztat”. Na liście operacji wybranych do 
dofinansowania znalazł się tylko projekt dla 
osób niepełnosprawnych.

► Gmina otrzymała informację z WFO-
ŚiGW w Warszawie o pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku w sprawie dofinansowania 
konkursu ekologicznego dla szkół podstawo-
wych pn.: „Świecę przykładem – nie śmiecę”. 
Konkurs realizowany będzie w II etapach w 
dniach 2.12 – 11.12.2013 r. Celem konkursu 
jest w szczególności kształtowanie w uczniach 
nawyków ekologicznego stylu życia, przedsta-
wienie problematyki gospodarki odpadami 
oraz promocja odnawialnych źródeł energii. 
Konkurs zaplanowano w podziale na II kate-
gorie wiekowe. Na zwycięzców i szkoły czekają 
bardzo atrakcyjne nagrody. Wartość projektu 
wynosi ponad 75 tys. zł, natomiast gmina ze 
swojego budżetu dołoży zaledwie 2,5 tys. zł.

► Zakupiono kosiarkę bijakową, która 
również jest współfinansowana ze środków 
WFOŚiGW w Warszawie. Całkowity koszt za-
kupu wynosi ok. 25 tys. zł, a dotacja ok. 10 
tys. zł.

► 18. listopada dokonano odbioru końco-
wego zadania „Kształtowanie obszaru o szcze-
gólnym znaczeniu poprzez budowę parkingu, 
chodnika i placu przy cmentarzu w Krasno-
sielcu”. Wykonawcą zadania była firma WOD-
BUD z Różana. Zadanie było realizowane przy 
udziale środków pochodzących z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

► 20. listopada podpisano umowy z fir-
mami: Usługi Transportowe Marek Mikulak 
oraz FHU AUTO-MASZ Katarzyna Grabowska na 
zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 
gminy Krasnosielc.

► 25. listopada w wyniku przeprowa-
dzonego zapytania ofertowego, podpisano 
umowę z firmą Środowisko i Innowacje na 
odbiór i utylizację eternitu będącego w posia-
daniu mieszkańców Gminy Krasnosielc. Koszt 
realizacji zadania to 45 890,50 zł i zostanie 
on w 100 % pokryty ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie.

agnieSzka PokoRa

Zakończenie projektu realizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej

„Nowe umiejętności – nowa szansa” – 2013 r.

Dnia 29 listopada br. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Kra-
snosielcu w ramach projektu systemowego pt.: „Nowe umiejętności – nowa szansa”, który jest współfinansowany przez Unie 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu rozpo-
częła się w 2008 roku i będzie 
trwała do listopada 2014 roku. 
Do tej pory wzięły w nim udział 
62 osoby. Wartość docelowa 
wskaźnika to przeszkolenie i 
zaktywizowanie 75 mieszkań-
ców naszej gminy. Celem pro-
jektu w 2013 roku było zwięk-
szenie aktywności zawodowej 
i społecznej 11 mieszkańców 
gminy (9 kobiet i 2 mężczyzn) 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym będących w wieku 
aktywności zawodowej. 

Założone cele były realizo-
wane w ramach różnych form 
wsparcia . Na przełomie marca 
i kwietnia, a następnie w listo-
padzie odbywały się spotkania 
z doradcą zawodowym. Zaję-
cia odbywały się w wymiarze 
50 godzin i brało w nich udział 
11 osób. Dodatkowo każdy z 
uczestników skorzystał z kon-
sultacji indywidualnych ze 
specjalistą. Celem zajęć było 
zwiększenie wiedzy dotyczącej 
poruszania się po rynku pracy, 
odkrycie własnych predyspo-
zycji zawodowych oraz udo-
skonalenie umiejętności auto-
prezentacji. W obrębie spotkań 
odbyły się również  zajęcia z 
wizażu, które pomogły uczest-
niczkom w  podkreśleniu moc-
nych stron ich wizerunku.

Zajęcia w ramach treningu 
umiejętności psychospołecz-
nych również odbywały się w 
dwóch etapach. Pierwszy etap 
był przeprowadzony w maju, a 
kolejny został zrealizowany w 
listopadzie. Wykłady odbywały 
się w wymiarze 50 godzin, w 

których wzięło  udział 11 osób. 
W obrębie szkolenia odbywały 
się również zajęcia indywidu-
alne z psychologiem. Spotka-
nia miały na celu kształtowanie 
umiejętności psychospołecz-
nych: podniesienie  poczucia 
własnej wartości, poznanie 
swoich mocnych strony oraz za-
poznanie się sposobami radze-
nia sobie z niepowodzeniami . 

W okresie od czerwca do 
sierpnia odbywał się kurs 
prawa jazdy kat. B,  w którym 
wzięło udział 5 uczestniczek. 
Spośród kursantek 2 osoby po-
siadają już prawo jazdy. Pozo-
stałe uczestniczki zadeklaro-
wały, że wytrwale będą dążyły 
do zdobycia upragnionego 
uprawnienia. 

Szkolenia zawodowe, jakie 
były zaplanowane w ramach 
projektu przeprowadziła Pra-
cownia Rozwoju „INKUBA-
TOR” z Mławy. W jednym z 
pierwszych szkoleń „Kierowca 
wózków jezdniowych” wzięły 
udział 2 osoby. Odbyte szkole-
nie wyposażyło  uczestników w 
umiejętności i kwalifikacje do 
obsługi wózków widłowych. 
We wrześniu odbył się kurs 
„Podstawy obsługi komputera 
i kasy fiskalnej”, który obejmo-
wał  72 godziny zajęć i wzięło 
w nim udział 11 osób. Dzięki 
spotkaniom instruktażowym 
uczestnicy nabyli podstawowy 
obsługi komputera i kasy fiskal-
nej. Ostatnie ze szkoleń zawo-
dowych „Profesjonalny sprze-
dawca-handlowiec z minimum 
sanitarnym”, które odbywało 
się na przełomie października 

i listopada, realizowane było w 
wymiarze 120 godzin. W kursie 
wzięło udział 11 osób. Zajęcia 
zakończył egzamin praktyczny, 
który zdali wszyscy uczestnicy 
instruktażu. Ponadto w ramach 
szkolenia dla uczestników zo-
stały sfinansowane książeczki 
sanitarno-epidemiologiczne. 
Osobom posiadającym owy do-
kument umożliwiono ich zaktu-
alizowanie. 

W sierpniu dla uczestników 
projektu został zorganizowany 
wyjazd integracyjny. Tego-
roczna wyprawa przebiegała 
szlakiem: Kraków – Łagiewniki 
- Zakopane. Wycieczka pozwo-
liła nie tylko na oderwanie się 
od codziennych zmagań, ale 
pomogła w lepszym poznaniu 
się uczestników projektu. Nie-
zaprzeczalnie wzbogaciła ich 
o nowe przeżycia, doznania i 
doświadczenia. Uśmiech oraz 
podekscytowanie jakie wywo-
ływany wspomnienia wyjazdu 
na konferencji podsumowują-
cej udowadniały, że wyjazd dla 
wszystkich był bardzo udany. 

Konferencja podsumowująca 
tegoroczny projekt odbyła się 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Krasnosielcu. Na spotkanie 
zostali zaproszeni uczestnicy 
projektu, prowadzący zajęcia 
oraz przedstawiciele władzy 
gminy. Wszystkich zgromadzo-
nych gości przywitała dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
Beata Heromińska. Następnie 
głos zabrała koordynator pro-
jektu Pani Anna Maluchnik, 
która przedstawiła prezenta-
cję multimedialną, podsumo-

wującą wszelkie działania pro-
wadzone w ramach projektu. 
Następnie Pan Wójt Gminy Pa-
weł Ruszczyński, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Irena Kurzac oraz instruk-
torzy poszczególnych zajęć 
wręczyli uczestnikom projektu 
zaświadczenia i certyfikaty po-
twierdzające ukończone kursy. 
Dodatkowo każdy z uczestni-
ków otrzymał drobne upominki 
oraz życzenia powodzenia w 
poszukiwaniu pracy. Usatys-
fakcjonowani uczestnicy szko-
leń podziękowali pracownikom 
socjalnym oraz instruktorom 
za możliwość udziału w pro-
jekcie. Końcowa część konfe-
rencji przebiegała w swobodnej 
atmosferze. Zgromadzeni wy-
mieniali się spostrzeżeniami i 
uwagami odnośnie przebiegu 
projektu. Dzięki realizacji zapla-
nowanych działań jego uczest-
nicy mieli możliwość zdobycia 
nowych umiejętności i kwali-
fikacji zawodowych, które po-
mogą im w znalezieniu pracy. 

Kolejny etap projektu rusza 
już w styczniu nowego roku. 
Organizatorzy pokładają na-
dzieje, że również tym razem 
sprosta on wymaganiom i ocze-
kiwaniom uczestników. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Krasnosielcu zaprasza 
wszystkich chętnych, którzy 
pragną  podwyższyć swoje 
kwalifikacje i zdobyć nowe 
kompetencje do wzięcia udziału 
w rekrutacji, która rusza już nie-
bawem. 

PRacownik Socjalny
Magdalena kołodziejczyk

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu 

współfinansowany prze Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień aktywności zawodowej  
w Gminie Krasnosielc

22 listopada w siedzibie 
Urzędu Gminy Krasnosielc od-
był się Dzień Aktywności Za-
wodowej zorganizowany przez 
Filię Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Ostrołęce we współ-
pracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Makowie Mazowiec-
kim.

Przedsięwzięcie skierowane 
było do osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy. Pod-

czas spotkania doradcy zawo-
dowi udzielali bezpłatnych  
i indywidualnych konsulta-
cji z zakresu obowiązujących 
przepisów prawa pracy, zasad 
pisania dokumentów aplika-
cyjnych, technik i metod po-
szukiwania pracy, kierunków 
kształcenia i szkolenia w regio-
nie oraz istniejących zawodów 
na współczesnym rynku pracy. 
Osoby zainteresowane założe-

niem działalności gospodarczej 
mogły uzyskać informację do-
tyczącą procedur zakładania 
oraz źródeł finansowania wła-
snego przedsiębiorstwa.

TeReSa PaRciak

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 

będzie okazją do wielu radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, zadumy oraz nabrania dystansu  

do codzienności, a nadchodzący Nowy Rok niech stanie  

się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

oraz
Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Grabowska

Wójt Gminy Krasnosielc
Paweł Ruszczyński 

wraz z pracownikami
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We wszystk ich gmin nych 
szkołach odbyły się uroczyste 
apele z okazji 95 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości. Data 11 listopada to dla 
wszystkich Polaków szczegól-
ny dzień, to wspomnienie walki 
o wolność, wiarę i zwycięstwo. 
Stojąc na baczność i odśpiewując 
hymn państwowy uczniowie w 
Gminie Krasnosielc oddali cześć 
wszystkim Polakom, którzy wal-
czyli o niepodległość Polski. W 
każdej szkole odbyły się podnio-
słe lekcje patriotyzmu, podczas 
których recytowane wiersze i za-
śpiewane piosenki wprowadziły 
obecnych w zadumę i przeniosły 
myślami do czasu z okresów roz-
biorów. Uczniom przypomniano 
o tym, że był taki czas kiedy Pol-
skę bezwzględnie wymazano z 
mapy świata, lecz nie wymaza-
no jej z serc Polaków. Przedsta-

wiono sytuację polityczną kraju, 
jaka miała miejsce przed odzy-
skaniem przez Polskę niepodle-
głości. Jednak największy nacisk 
położono na ukazanie ducha na-
rodu polskiego, który w czasie 
niewoli, stale wychodził z inicja-
tywą walki za ojczyznę. Przypo-
mniano daty najważniejszych po-
wstań narodowych.

Uroczystości uświadomiły 
uczniom, że nie urodziliśmy się 
dla siebie, lecz dla naszego kra-
ju. Nie pytajmy  zatem, co może 
ojczyzna zrobić dla nas. Pytajmy 
raczej, co my możemy dla niej 
uczynić. Właśnie tak powinni-
śmy patrzeć na świat i takie war-
tości powinny się dla nas liczyć. 
Życie należy przeżyć najpiękniej,  
jak to jest  możliwe, żyjąc nie tyl-
ko dla siebie ale i dla innych.

Red. Szkolne

Jak obchodzono
Dzień Niepodległości 
w gminnych szkołach
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Do świętowania tego dnia 
włączyli się uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice. Nauczyciele prze-
prowadzili prezentacje o zasa-
dach zdrowego odżywiania, 
wartościach odżywczych pro-
duktów, spożywaniu nabiału w 
diecie dziecka oraz o roli warzyw  

W dniu 27 listopada 2013r. 
uczniowie klas I – III Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Kra-
snosielcu pod opieką pań: Anny 
Kardaś, Iwony Chełchowskiej, 
Hanny Flejszer, Justyny Oleksy 
i Hanny Talarskiej bawili się na 
dyskotece andrzejkowej. Wie-
czór uświetniły swoją obecno-
ścią dwie wróżki, które w specjal-
nie do tego przygotowanej sali 
wywróżyły wszystkim świetla-
ną przyszłość, wspaniałą pracę, 
szczerych i oddanych przyjaciół. 
Zabawie towarzyszyły doskona-
łe humory uczestników, świetna 
muzyka przygotowana przez ta-
tę dwojga uczniów – pana Grze-
gorza Gałązkę i ciekawe spojrze-

nia rodziców obserwujących to 
wydarzenie. Już teraz organiza-
torzy zapraszają na następną za-
bawę przy okazji choinki szkol-
nej! A oto kilka „wesołych” zdjęć 
z tej zabawy.       iwona chełchowSka

18 listopada Szkołę Podsta-
wową odwiedzili wyjątkowi 
goście – Teresa Wielechowska 
i Marianna Jakończyk z Jed-
norożca. Obie panie to twór-
czynie ludowe, śpiewające w 
zespole „Kalina” i zrzeszone 
w Kole Gospodyń Wiejskich. 
Panie ubrane w stroje typowo 
kurpiowskie opowiadały o tra-
dycjach i zwyczajach kurpiow-
skich. Prezentowały dorobek 
i odrębność kulturową Kurpi. 
Skoczne kurpiowskie piosenki, 

przyśpiewki, powiedzenia i 
żarty kurpiowskie wprawiały 
w dobry humor społeczność 
szkolną. Uczniowie dowiedzieli 
się co jest stolicą Kurpi, jak wy-
konuje się kurpiowskie kwiaty 
z bibuły oraz jak wygląda biżu-
teria z bursztynu. Poznali rów-
nież wiele ciekawostek dotyczą-
cych życia dawniej i dziś na wsi 
kurpiowskiej. 

Dziękujemy za wspaniałą lek-
cję o Kurpiach.

Redakcja Szkolna

Zabawa andrzejkowa 
w Krasnosielcu

Wizyta Kurpianek 
w Drążdżewie

„Cztery pory roku 
nad Orzycem”

 Przez wieś Raki rzeka płynie,
co z urody wielkiej słynie.

Wiosną na łąki wypływa
i Orzyc się nazywa.
Gości wtedy wiele ptaków
łabędzi, kaczek, bocianów.

Latem płynie leniwie,
cicho, tak cierpliwie.
Kąpią się w niej dzieci,
kiedy słońce mocno świeci.

Jesienią wody przybywa,
 brzegi ruda trawa pokrywa.
Bobry chowają się w norach,
 bo nadchodzi zimy pora.

Zimą skuta lodem.
Wieje od niej chłodem.
I śniegiem zasypana.
Lecz nadal jest piękna i podziwiana.

To najpiękniejsza rzeka,
bo o każdej porze roku wszystkich urzeka.

alekSandRa oSTRowSka

Dzieła naszych twórców
W tym wydaniu Głosu Gminy prezentujemy prace uczestników konkursu literackiego pod hasłem: „Na 
tropie piękna – Piękno miejsca, w którym mieszkamy” realizowanego w ramach Kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł.

Rozmaitości

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. 
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, 
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają 
siłę do zabawy. Dlatego też PSP w Amelinie 
przyłączyła się do klubu śniadań oraz do ob-
chodów 8 XI- Dnia Śniadania.

i owoców. Razem z uczniami 
sporządziliśmy wartościowe  
i umiarkowania składające się 

z kolorowych kanapek, rzeźb 
twarożkowych, owocowych sa-
łatek oraz innych przysmaków. 

Poza zjedzonym, smacznym  
i zdrowym posiłkiem, dzieci do-
wiedziały się dlaczego śniada-
nie jest tak ważne dla prawidło-
wego rozwoju ich organizmu. 
Wspólnie zrobiliśmy też deko-
racje na ten wyjątkowy dzień.

Redakcja Szkolna

Śniadanie 
Daje Moc „Moje bajkowe miejsce”

Znam piękne miejsce w lesie, które jest jednym z 
wielu najpiękniejszych w mojej okolicy.

Swój bajeczny wygląd zawdzięcza kwitnącym wio-
sną konwaliom. Ich białe dzbaneczki, soczysto- zie-
lone liście i łodygi oraz cudowny zapach, każdego kto 
tu przychodzi wprawiają w zachwyt. Kwiaty wyglą-
dają  szczególnie pięknie, kiedy są pokryte poranną 
rosą błyszczącą w promieniach słońca. Magii temu 
miejscu dodają bardzo wysokie sosny oraz brzozy. 
Ptasie nuty są zawieszona na pięciolinii gałęzi drzew, 
a biegnąca wiewiórka niczym klucz wiolinowy za-
myka całe widowisko. W  podszycie lasu smakowicie 
kuszą słodkie czarne jagody wiszące jak czerwone ko-
rale. Podczas sezonu, wielu mieszkańców mojej wsi 
przychodzi tu aby nazbierać smakowitych leśnych 
owoców. Zapewne w domu przyrządzają je w róż-
noraki sposób. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
również grzyby rosnące w runie leśnym, nieopodal 
polany. Zimą zapach suszonych grzybów przypo-
mina mi o tym pięknym miejscu. Siedząc na polanie 
przy odrobienie szczęścia można zauważyć spaceru-
jące gdzieś za drzewami ostrożne sarenki, jelonki czy 
dziki. Centralnym punktem polany jest wysoka drew-
niana wieżyczka. Służy ona leśnikom do obserwowa-
nia zachowań zwierząt. Kiedy jest szczególnie gorąco 
i sucho strażnicy leśni rozglądają się i obserwują przez 
lornetki czy gdzieś w okolicy nie wybuchł pożar.

Swój niesamowity urok polana ma również zimą. 
Często z moją rodziną, przyjaciółmi i psem urzą-
dzamy sobie zabawne kuligi. Przyjeżdżamy wtedy 
na sankach ciągniętych przez konie. Rumieńce na 
naszych twarzach i wesołe zachowanie mojego psa, 
świadczą o towarzyszących nam pozytywnych emo-
cjach. Rozpalamy iskrzące ognisko, przy którym się 
grzejemy. Jemy pieczone kiełbaski i bułki z jagodami, 
popijamy je gorącą herbatą z termosu. Dobrą zabawą 
podczas kuligu jest również rozpoznawanie śladów 
zwierząt odciśniętych na śniegu.

Uwielbiam tam przebywać. Jestem wtedy z dala od 
problemów i trosk, mogę się wyciszyć. Cieszę się w 
tedy świeżym powietrzem, pięknymi widokami oraz 
radosnym śpiewem ptaków... Kojący nastrój tego 
miejsca sprawia, że często chcę tam wracać.

MaRTyna RuTkowSka
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Powiatowe 
Igrzyska 
Młodzieży 
Szkolnej
W niedzielę 17 listopada w ha-

li w Różanie zostały rozegrane 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w indywidualnym teni-
sie stołowym dziewcząt i chłop-
ców. Naszą gminę reprezento-
wały trzy szkoły : SP Amelin, SP 
Drążdżewo, a także PG w Kra-
snosielcu. W kategorii szkół pod-
stawowych świetnie zaprezen-
towali się uczniowie z Amelina 
zgarniając komplet złotych me-
dali. W kategorii klas I-IV dziew-
cząt bezkonkurencyjna okazała 
się Natalia Ryłka, natomiast w 
kategorii V - VI klas wygrała Pa-
trycja Domurad, a trzecie miejsce 
zajęła jej młodsza siostra – Wikto-
ria. U chłopców dominacja szkoły 
z Amelina była jeszcze większa. 
W kategorii klas I-IV triumfo-
wał Piotr Perzanowski, a drugie 
miejsce zajął Patryk Mizerek. Na 
czwartym miejscu zawody za-
kończył Kacper Kowalczyk, piąty 

był Marcin Walendziak a szósty 
Damian Gwiazda. W kategorii 
klas V-VI dwa pierwsze miejsca 
zajęli Bartosz Budny i Michał 
Perzanowski, blisko zajęcia trze-
ciego miejsca był Krystian Grze-
gorczyk, który ostatecznie za-
kończył zawody tuż za podium. 
Szóste miejsce wywalczył Paweł 
Skoroda, natomiast na miejscach 
7-8 rywalizację ukończył Mate-
usz Gwiazda. Wśród dziewcząt z 
Gimnazjów piąte miejsce wywal-
czyła Paula Mikulak (PG Krasno-
sielc), natomiast u chłopców tytuł 
z przed roku obronił Adrian Klik, 
a trzecie miejsce zajął Artur La-
renta. Trójkę pierwszych zawod-
ników uhonorowano medalami, 
a czołowa szóstka po za pamiąt-
kowymi dyplomami wywalczyła 
awans do zawodów między po-
wiatowych. Tenisistom z naszej 
gminy składamy gratulacje.

T. Rogala


